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Implicarea consumatorului final

în procesul de consultare

Implicarea factorilor de decizie și al altor factori interesați

în proiectul progRESsHEAT se realizează prin:

- întâlniri ale grupurilor de lucru (Policy Groups /locale/ naționale),

- prin seminarii,

- interviuri,

- seminarii online pentru asistență în dezvoltarea de politici,

consolidarea capacității factorilor de decizie și diseminarea

informațiilor.



Interviuri realizate în perioada 
13-31 ianuarie 2017

Tema: Ce i-ar atrage pe consumatori să se racordeze/

reconecteze la sistemul centralizat de încălzire?

Public țintă: sector rezidențial, responsabili energetici clădiri

publice, alți factori interesați.

Răspunsuri primite: 110 (din 229 trimise)



Rezultate interviuri
Sistemul de încălzire în clădiri

Majoritar: Centrală termică de apartament (combustibil gaze

naturale)
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Rezultate interviuri
Avantajele sistemului de încălzire 
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încălzirea individuală ar fi (n=110):
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Rezultate interviuri
Evaluarea sistemului centralizat de încălzire Brașov 

în opinia consumatorilor finali
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Sistemul centralizat nu este suficient de flexibil

Sistemul centralizat este scump

Îmi pot imagina, în viitor, Brașovul fără un sistem de încălzire 
centralizat

Producerea combinată a energiei electrice și termice funcționează 
bine în Brașov (cogenerare)

Susțin sistemul centralizat de încălzire pentru Brașov, în general

Din investiții în sistemul centralizat de încălzire pot beneficia toți 
consumatorii din Brașov, în final

Structura actuală a sistemului centralizat de încălzire este deficitară

In ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații? 
(n=110)
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Rezultate interviuri

Utilizare SER în sistemul centralizat de încălzire 
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Aveți un interes personal în utilizarea energiilor regenerabile? Dacă 
da, de ce? (n=36)
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Ce surse de energie ar putea fi utilizate în viitor în Brașov? (n=105)



Rezultate interviuri
Racordare / Reconectare 
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Dacă aveți centrală de apartament, ce anume v-ar convinge să vă racordați 
la sistemul centralizat? (n=84)
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Rezultate interviuri
Concluzii 

• Avantajele centralei individuale: utilizare simplă, temperatură flexibilă,

confort, control

• Avantajele sistemului centralizat de încălzire: utilizare simplă, siguranță,

temperatură flexibilă, preț scăzut, spațiu minim necesar

• Interes pentru sursele de energii regenerabile preț scăzut

protecția mediului

Cost Calitate

Siguranţă

Noi 

consumatori
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